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1. Johdanto 
Näiden ohjeiden on tarkoitus auttaa kaikkien FCI:n jäsenmaiden tuomareita ymmärtämään ja tulkitsemaan sääntöjä 
samalla tavoin. 
 
Ohjeiden ei ole tarkoitus muuttaa sääntöjä tai lisätä niihin mitään, vaan tarjota lisäselvennystä sääntöjen 
sanamuotoihin ja/tai piirroksiin. Näitä ohjeita on noudatettava FCI:n tapahtumissa kuten MM-kilpailuissa, European 
Open -kilpailuissa, Junior European Open -kilpailuissa sekä kilpailuissa, joissa myönnetään CACIAg. 
 
Sääntöjä tulkittaessa noudatetaan uusinta versiota tämän ohjeen englanninkielisestä painoksesta. Erilaisia tulkintoja 
voi syntyä erikielisten käännösten seurauksena. 
 
Ohjeiden rakenne on sellainen, että uusia ehdotuksia voidaan lisätä myöhemmin. Ohjeet tarkistetaan kahden ja 
puolen vuoden välein: viiden vuoden välein tehtävien FCI:n agilitysääntöjen muutoskierrosten yhteydessä sekä 
kierrosten puolivälissä. Ehdotuksia voi lähettää FCI:n agilitykomitean vahvistaman aikataulun mukaisesti. Näistä 
ohjeista tulisi aina noudattaa uusinta versiota. 
 
Aikataulu 
 

 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Säännöt voimassa    01.01.2023    

Keskustelut / päätökset   Helmikuu     

Ehdotukset  01.07.2021     01.07.2026 

Työryhmän tapaaminen  Marraskuu Huhtikuu    Marraskuu 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tuomarin ohjeet voimassa 01.07.2020   01.07.2023   01.07.2026 

Keskustelut / päätökset Helmikuu  Syys/ 
lokakuu 

   Helmikuu 

Ehdotukset   01.05.2022  01.09.2024   

Työryhmän tapaaminen   Päivää ennen 
MM:iä 

  Marraskuu  

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Esteohjeet voimassa 01.07.2020   01.07.2023   01.07.2026 

Keskustelut / päätökset Helmikuu  Syys/ 
lokakuu 

   Helmikuu 

Ehdotukset   01.05.2022  01.09.2024   

Työryhmän tapaaminen   Päivää ennen 
MM:iä 

  Marraskuu  

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Kansainvälinen tuomareiden 
työpaja 

Heinä/ 
elokuu 

  Marraskuu   Heinä/ 
elokuu  

 
FCI:n jäsenmaiden tulisi noudattaa näitä ohjeita ja suosituksia kansallisissa agilitykilpailuissaan. 
 

  



1.1.2018 

2. Tuomarin työstä yleisesti 
Agilitytuomarin olisi aina muistettava, että agilityn tulisi olla hauskaa koiralle, ohjaajalle sekä katsojille. 
 
Agilitytuomarin tulisi pystyä suunnittelemaan vaikeusasteeltaan oikeanlainen rata. 
 
Agilitytuomarilla tulisi olla kokemusta koiran ohjaamisesta, jotta hän osaa asettautua kilpailijan asemaan. 
 
Agilitytuomarin tulisi aina olla rehti ja oikeudenmukainen. Henkilökohtaisten tunteiden ei tulisi vaikuttaa  
hänen päätöksiinsä. 
 
Agilitytuomarin tulisi pysyä päätöksissään sekä olla vakuuttava ja kohtelias. 
 
Agilitytuomarin tulisi pystyä nopeisiin ja luotettaviin päätöksiin. 
 
Agilitytuomarin on kyettävä muuttamaan ratasuunnitelmaansa lyhyellä varoitusajalla, jos esimerkiksi  
sääolosuhteet tai alusta sitä vaativat.  
 
Agilitytuomarin tulisi olla riittävässä kunnossa pystyäkseen arvostelemaan kaikki koirat samoin. 

3. Arvostelun etiikka 
Arvostellessaan tuomari on tinkimätön, mutta oikeudenmukainen ja aina kohtelias. 
 
Tuomarin tulisi olla pätevä ja toimia puolueettomasti sekä vailla liioiteltua esiintymistä. 
 
Tuomarin ei tulisi pyrkiä etsimään virheitä pienistäkin yksityiskohdista, ja epäselvät tapaukset tulisi tuomita  
koiran ja ohjaajan eduksi. 
 
Agilitytuomarin tulisi arvostella kaikki kilpailijat samalla tavoin.  
 
Tuomarin tulisi aina keskittyä ja tehdä päätöksensä kyseenalaistamatta niitä. Jos agilitytuomari haluaa muuttaa 
päätöksensä, hänen on tehtävä se ennen kuin seuraava koira aloittaa suorituksensa. 
 
Tuomari noudattaa tiukasti sääntöjä ja ohjeita. 
 
Tuomarin ei tulisi keskustella kilpailijan kanssa kehässä. Tarpeen vaatiessa hän voi lyhyesti kertoa ohjaajalle,  
miksi suoritus on hylätty. 
 
Tuomari voi keskustella päätöksistään tai radastaan kilpailijoiden kanssa vasta, kun on lopettanut tuomaroinnin. 
 
Tuomari ei arvostele kollegansa päätöksiä ja käytöstä avoimesti, vaan pyrkii puhumaan hänelle yksityisesti. 
 
Tuomari tiedostaa aina näyttävänsä esimerkkiä, myös silloin, kun ei tuomaroi. 

4. Ulkoasu 
Agilitytuomarin tulisi pukeutua sopivaan asuun, jossa hän erottuu kilpailijoista. 
 
Tuomarin vaatteista ei tulisi näkyä hänen yhteyksiään yhdistyksiin, kilpailijoihin tai sponsoreihin. 
 
Agilitytuomarin tulisi aina käyttäytyä hyvin, kuten agilityn edustushenkilön kuuluu. 
 
Agilitytuomarin tulee ilmaista virheet ja kiellot käsimerkein. Käsivarsi tulee nostaa selkeästi pään päälle.  
Lähtölupa ja hylkäykset tulee ilmaista selvästi, jotta sekä ohjaajat että yleisö voivat olla varmoja tuomarin päätöksestä. 
Tuomarin ei tule keskustella mistään tuomarointipäätöksestä kilpailijoiden eikä katsojien kanssa. 
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5. Varusteet 
Agilitytuomarin on suositeltavaa pitää mukanaan seuraavia tarvikkeita: 
 

● allekirjoitusleimasin 
● ratapiirrokset 
● vihellyspilli (2 – toinen varakappaleena) 
● mittapyörä 
● kyseisen maan säännöt ja ohjeet 
● rullamitta/mittanauha 
● koirien mittaukseen tarvittavat välineet 

6. Kilpailun valmistelut 
Agilitytuomarin tulisi olla yhteydessä kilpailun järjestäjiin tarkistaakseen seuraavat seikat: 
 

● Säännöt ja ohjeet, joita sovelletaan. 
● Kilpailukehän koko ja muoto.  
● Kilpailun toimihenkilöiden sijoitus ja paikka, jossa yleisön oletetaan pääasiallisesti olevan  

(myös mahdollisen katsomon sijainti). 
● Luettelo saatavilla olevista esteistä sekä varmistus siitä, että ne ovat sääntöjen mukaiset. 
● Säkä- ja tasoluokat, jotka tuomaroidaan. Tuomaroitavien kilpailijoiden määrä per luokka. 
● Kehätoimitsijoiden lukumäärä. 
● Aikataulu. 
● Tapahtuuko ajanotto käsikellolla vai sähköisesti 
● Ovatko lähtö ja maali eri paikoissa 
● Tarvitseeko tuomarin toimittaa ratapiirroksista kopioita. Ratapiirros tulisi antaa kehätoimitsijoille  

vasta puoli tuntia ennen radan rakentamista. 

7. Radan rakennus ja kehätoimitsijoiden opastus 
 
Kilpailun henkilökunnalle tulisi antaa täydellinen selostus siitä, mitä heiltä vaaditaan. Selostus voi olla pelkistetympi tai 
jopa kilpailujärjestäjän itsensä hoidettavissa, mikäli kilpailun järjestävät kokeneet järjestäjät ja työntekijät. 
 
Tärkeää: Tuomarin sihteeriä tai ajanottajaa ei voida vaihtaa kesken luokan. 
 
Kilpailun henkilökunnalle tulisi selostaa seuraavat asiat: 

7.1. Tuomarinsihteeri 

● Tuomarin tapa ilmaista virheet, kiellot ja hylkäykset. 
● Arvostelulipukkeen täyttö. 
● Sihteerin tulee aina katsoa tuomaria, ei koskaan koiraa, ja katse on pidettävä tuomarissa arvostelun ajan. 
● Tuomarin sijainti kentällä suoritusten aikana. 
● Sihteerin sijainti, jotta hän näkee tuomarin koko ajan. Hänen on tarvittaessa liikuttava nähdäkseen tuomarin 

jatkuvasti. 
● Tapa, miten tuomarille osoitetaan, että koirakko on saanut kolme kieltoa. 

7.2 Pöytäkirjanpitäjä 

 Tuomari tarkistaa tulokset kilpailun aikana. 
 Arvostelulipukkeet tulee pitää suoritusjärjestyksessä. 
 Tuomarille tulee kertoa välittömästi, jos ongelmia ilmaantuu. 

7.3 Kokoonkutsuja 

 On vastuussa lähtöjärjestyksen noudattamisesta. 
 Lähdön lähettyvillä tulisi aina olla 3 – 5 koiraa ohjaajineen. 
 Kokoonkutsujan tulisi merkitä poisjäännit listaansa kyseisten kilpailijoiden kohdalle. 
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 Tuomari kertoo tarkasti, milloin haluaa seuraavan koiran ja ohjaajan saapuvan kehään. 

7.4 Ajanottaja 

 Tuomari kertoo, mistä ajanotto alkaa ja mihin se loppuu. 
 Tuomari selittää, että ajanoton tulee käynnistyä; 

o Kun koiran hyppää ensimmäinen hypyn 
o Kun koira alittaa ensimmäisen hypyn 
o Kun koira ylittään lähtölinjan ohittaen ensimmäisen esteen oikealta tai vasemmalta 

 Ajanottoa ei tule koskaan lopettaa ennen kuin koira on ylittänyt maaliviivan (paitsi kun koiran suoritus on 
hylätty). 

 Ajonotto pysäytetään kun koira suorittaa viimeisen hypyn oikein. Tämä tarkoittaa, että koira hyppää hypyn 
sen lähestymissuunnasta (vaikka rima tippuisi suorituksessa – virhe!). Ratasuoritus ei ole päättynyt ja aikaa ei 
voida pysäyttää kun koira alittaa viimeisen hypyn tai ohittaa sen oikealta tai vasemmalta puolelta. 

 Tuomarin sihteerille aika annetaan aina sadasosasekunnin tarkkuudella. 
 Ajanottaja voi antaa koiralle lähtöluvan saatuaan tuomarilta merkin. 
 Jos koira ylittää maksimiajan, se tulee ilmaista selkeästi. 
 Aika tulee mitata aina samasta paikasta lähtölinjalla ja maalilinjalla kaikille koirille. 
 Ajanottajan tulisi nollata kello vasta, kun hän on varmistunut siitä, että tuomarin sihteeri on kirjannut ajan 

(näyttää kelloa sihteerille, jotta tämä voi kopioida ajan arvostelulipukkeelle). 
 Käsin otettua aikaa käytetään mikäli sähköisen ajanoton aikaa ei saada. 

7.5 Ratahenkilö 

 Umpitunneli on suoristettava ja hajoava rengas tarkistettava jokaisen koiran suorituksen jälkeen. 
 Varmistaa, että esteet on tarkistettu, niin että ne ovat täysin samanlaiset kaikille koirille. 
 Hyppykorkeus on sama kaikille koirille. 
 Ratahenkilöt eivät voi lopettaa tehtävänsä hoitamista ennen kuin luokka on lopussa. 
 Kontaktipinnat on puhdistettava säännöllisin välein, jos olosuhteet sitä vaativat (esim. hiekkapohja). 

8. Tuomaripuhuttelu 
Jos tuomari haluaa ohjeistaa kilpailijoita, hänen tulisi: 

 tarkistaa, tarvitaanko tulkkausta. 
 kertoa ohjaajille radan pituus sekä miten ihanneaika on laskettu 
 kertoa, kuinka lähtölupa annetaan. 
 osoittaa, kuinka virheet, kiellot ja hylkäykset osoitetaan ja kertoa, mitä tapahtuu hylkäyksen jälkeen. 
 muistuttaa ohjaajille, että heidän tulee jatkaa ratasuoritusta, jollei tuomari käske heidän pysähtyä. 
 muistuttaa ohjaajille alueesta radan jälkeen/ulkopuolella, jossa koira voidaan palkata.  

9. Ratasuunnittelu 
A) Ratapiirros piirretään mittakaavassa, ja sen sekä mahdollisten kopioiden on oltava saatavilla kilpailupäivänä. 
B) On suositeltavaa käyttää mahdollisimman monen eri tyyppisiä esteitä 
C) Koiran reitillä olevien peräkkäisten esteiden minimietäisyys on 5 m (mineissä 4 m). Suurin mahdollinen 

etäisyys mitataan suorana linjana esteiden välillä, eikä se saa ylittää 7 metriä.  
Mittaus alkaa kohdasta, josta koira poistuu esteeltä ja päättyy kohtaan missä koira saapuu seuraavalle 
esteelle. Rimallisissa hypyissä kohtana pidetään riman keskipistettä. Tunnelissa, kontaktipinnalla, pujottelussa 
jne. piste sijaitsee esteen aloitus/poistumiskohdassa. 
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Minimietäisyydet mitataan pitkin sitä reittiä, jota suurin osa koirista tulee liikkumaan, ei sitä reittiä, jota tuomari 
toivoisi koirien käyttävän, jotta esteväleistä tulisi sääntöjen mukaiset. 
 

 
Sarja 2 – 3 – 4 on täsmälleen sama kuin sarja 7-8-9, mutta koska lähestyminen esteelle 7 on erilainen ja koira liikkuu 
nopeammin, välimatka esteiden 2 – 3 ja 7 – 8 välillä ei ole sama. Ero vauhdissa ja lähestymiskulmassa muuttaa koiran 
linjaa noin metrin väleissä 2 – 3 ja 7 – 8. 
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Sarja 3 – 4 on täsmälleen sama vasemmalta ja kuin sarja 7 - 8 oikealta. Välimatka ja kulma välissä 2 – 3 on sama kuin 
välissä 6 - 7.Vasemmalta aloittaen esteiden välimatkat ovat sääntöjen mukaiset. 
 
Oikealta aloittaen tuomari voisi mitata välimatkat – ja toimia sääntöjen puitteissa – jos hän seuraisi samaa linjaa kuin 
vasemmalta aloittaen. Suurin osa koirista kuitenkin etenee pitkin linjaa, jolla välimatkat ovat lyhyempiä kuin 
säännöissä sanotaan. Tilanne on mahdollisesti vaarallinen, koska koirat lähestyvät A-estettä erittäin nopeasti ja niillä 
on käytettävissään vain hyvin lyhyt matka, jonka aikana valmistautua A-esteen suoritukseen (A-estettä lähestytään 
kulmassa). 
 

D) Turvallisuuden nimissä koiralla tulisi olla suora 
lähestyminen pituudelle, renkaalle, okserille ja 
umpitunneliin (myös suora poistuminen). 
Lähestymissuunta ja koiran vauhti olisi myös 
huomioitava kontaktiesteillä kuten ylläolevassa 
esimerkissä.  

 
Kolme esimerkkiä vaarallisesta tilanteesta: kahdessa 
ylimmässä koira voi valita kahdesta reitistä ja niistä toinen 
voi olla vaarallinen. Tuomarin ei tule ottaa riskiä, että koira 
valitsee väärän reitin. Alimmassa esimerkissä ongelma 
näkyy selkeästi. 

 
 
 

E) Jos koira voi lähestyä estettä kahta eri reittiä pitkin, lyhyemmän reitin tulee noudattaa säännöissä määriteltyä 
minimietäisyyttä.  
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F) Turvallisuuden nimissä muuri tulee asettaa radalle niin, ettei se aiheuta koirille vaaraa osua muurin tolppaan 

hyppysuunnassaan. Tiukkoja käännöksiä ja huonoja/vinoja lähestymisiä kohti muuria tulisi välttää. 
 
Suora lähestyminen kaikille esteille, joille tulisi olla suora lähestyminen: 

    
 

    
 

1. Suora lähestyminen kontaktilta renkaalle = OK, hyvin selvä tilanne 
2. Suora lähestyminen avotunnelista pituudelle = OK, hyvin selvä tilanne 
3. Suora lähestyminen esteeltä nro 8 okserille, koiralla on jo suora linja lähestymiselle kun se hyppää esteen nro 

7 (linja koiran laskeutumiskohdasta esteelle nro 7 antaa koiralle suoran lähestymisen) 
4. Lähestyminen umpitunnelille = vaarallinen, EI OK 
5. Linja laskeutumiskohdasta esteelle 6 tekee lähestymisestä muurille turvallisen = OK 
6. Tässä tilanteessa (serpentiini) linja laskeutumiskohdasta esteen 5 jälkeen tekee muurille lähestymisestä liian 

tiukan = koiralla vaara törmätä muurin tolppaan. 
7. Vaikka hyppy 6 ja rengas 7 ovat suoralla linjalla, tulosuunta hypyltä 5 on vino, jolloin koiran linja voi 

pidentyä ja lähestyminen renkaalle ei ole suora = EI OK 
8. Laskeuduttuaan esteeltä 6 koiralla on jo suora lähestymislinja renkaalle 7 = OK  

 
Ajateltaessa lähestymisiä esteille, joille tulee olla suora lähestyminen, on tärkeää huomioida lähestymissuunta JA 
koiran vauhti edelliseltä esteeltä. 

Commented [RK1]: korjattu, jompi kumpi 
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G) Avotunneli / Rengas  
 

 Avotunneli on aina vedettävä täyteen pituuteensa 
 Avotunneli voi olla mutkalla vain yhteen suuntaan = EI S-mutkia 
 Tunneli, joka on lyhyempi kuin 5m ei saa olla yli 90-asteen mutkalla (esimerkit vasemmalla). 
 Vältä tiukkoja käännöksiä renkaan jälkeen. Keskimmäinen esimerkki on OK. Oikealla olevat käännökset ovat 

liian tiukkoja. 
H) Huomioi, että ohjaajalla tulee olla mahdollisuus ohittaa este kummalta puolelta tahansa. Kahden esteen 

välimatkan on oltava vähintään 1 metri. Myös kahden tunnelin päiden välisen etäisyyden tulee olla 
vähintään 1 m. 
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I) Muut kuin aitaesteet ja okserit voidaan jaotella ensisijaisiin ja toissijaisiin esteisiin: 

   

Ensisijaiset esteet: A-este, puomi, keinu ja pujottelu.  
Tuomarin olisi aina pyrittävä tuomaroimaan sopivalta etäisyydeltä, ilman että välissä on arvostelua haittaavia 
näkemäesteitä, koiran suorittaessa näitä esteitä (olematta ohjaajan tiellä ja muuten häiritsemättä ohjaajaa/koiraa). 
Tuomarin ei ole suotavaa juosta näiden esteiden vierellä näitä arvostellessaan. Ei ole suositeltavaa arvostella liian 
kaukaa. 

    

 

 
Toissijaiset esteet: Avotunneli, umpitunneli, rengas, pituus, ja muuri 

 

x 

Tunnelien ja muurin suhteen tuomarin olisi huolehdittava siitä, että hän on paikassa, johon näkyy, jos koira ohittaa 
esteen, poistuu esteeltä sitä suorittamatta tai menee esteelle väärin. 

Renkaalla ja pituudella koiran pitäisi hypätä kohti tuomaria tai hänestä poispäin. 
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Ongelma radan toissijaisilla esteillä: 

Tuomari ei näe avotunnelin (10) sisäänmenoa eikä kieltoa muurilla 12. 

Muut esteet 

Yksittäiset aidat tai pituushypyt eivät ole erityisen ongelmallisia tuomarille. Tuomarin tulisi huomata sijoittua pieneen 
kulmaan näistä esteistä nähdäkseen pudotetut rimat tai kiellot. 

 

Tuomari odottaa ensisijaisen esteen 3 vierellä, katsoo kontaktit, odottaa, kunnes koira menee tunneliin, siirtyy 
oikeaan paikkaan nähdäkseen keppien sisäänmenon, seuraa koiraa puomille, odottaa ylösmenolla ja liikkuu koiran 
mukana alastulolle. Tuomari odottaa, kunnes koira menee tunneliin ja liikkuu (koiran suorittaessa esteitä 11 – 12) 
esteelle15 (josta näkee pituuden hyvin) ja katsoo viimeistä ensisijaista estettä 15, jonka jälkeen tarkistaa umpitunnelin 
sisäänmenon. Seuraavaksi hän siirtyy hitaasti kolmioon 7 – 9 ja näkee koiran saapuvan tunneliin 18. 
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J) Ohjeita ratasuunnitteluun 
 Ratapiirroksen tulisi olla sellainen, että tuomari pystyy arvostelemaan suorituksen normaalisti liikkuen. Näin 

myös puomilla, on vaikeampaa keskittyä kontaktialueeseen juostessa. 
 Koskaan ei saisi syntyä sellaista vaikutelmaa, ettei tuomari pysy koiran vauhdissa. 
 Radan vaikeusasteen pitäisi olla sopiva.  
 Radan pitäisi olla sujuva ja turvallinen. Turvallisuutta varmistettaessa on huomioitava myös radalla olevat, 

reitille kuulumattomat esteet. 

 

K) Näitä tulisi välttää: 
 Kahden kontaktiesteen sijoittaminen peräkkäin.  
 Pujottelun sijoittaminen ennen tai jälkeen kontaktiesteen on mahdollista, mutta tuomarin tulee olla 

tietoinen mahdollisista ongelmista, joita tällaisen yhdistelmän arvosteleminen voi aiheuttaa. 
 Terävät käännökset radalla, jotka tuovat ohjaajan tuomarin reitille – erityisesti kontaktiesteiden tai 

pujottelun jälkeen. 
 Okserin käyttäminen useammin kuin kerran per rata. 
 Vähemmän kuin 6 (ensisijaisten esteiden kanssa) tai 8 (ilman ensisijaisia esteitä) estettä välissä esteen 

ensimmäisen ja toisen suorituskerran välillä. 

 

L) Rata tulisi suunnitella siten, että: 
 muut radalla olevat esteet eivät vaaranna koiraa sen suorittaessa rataa (koira voi käsittää ohjauksen väärin 

tai ei ole riittävästi kontrollissa. Esimerkki kuvan ylälaidassa: jos koiraa ei saada aidalle kuusi oikein päin, se 
saattaa hypätä suoraan päin aitaa seitsemän) 

 radan seuraaminen on katsojille hauskaa 
 arvostelun tulisi olla ongelmatonta 
 rata virtaa sujuvasti, myös ylemmissä luokissa (ihanneaikaa voidaan myös käyttää vaikeusasteen osana). 

    

 

M) Aikaa säästyy, kun: 
 rataa lyhennetään. 
 ulosmenoreittiä käytetään parhaalla mahdollisella tavalla, jolloin seuraava koira voi lähteä nopeammin. 
 lähtö ja maali ovat erilliset (varmistu, että joku toimittaa hihnan lähelle maalia). 
 tuomarinsihteeri ja ajanottaja ovat lähellä toisiaan. 
 lähtö- ja maalihyppy ovat lähellä kehän sisäänmenoa/ulosmenoa 
 ratasuunnitelma estää ohjaajaa sijoittumasta liian kauas kehään ennen koiran aloitusta. 
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10. Radanrakennus 
Tuomarin tulisi käyttää kaikkia erilaisia sääntöjen mukaisia esteitä vähintään kerran tapahtuman aikana. 

Agilitytuomari valvoo aina radanrakennusta.  

Sää tai kehän pohjamateriaali voivat edellyttää muutoksia ratasuunnitelmaan. 

Tuomarin tulee käyttää vain FCI:n sääntöjen mukaisia esteitä. 

Koiran turvallisuuden takaamiseksi tuomarin pitäisi tarkistaa esteet ja varmistua, etteivät ne ole vaarallisia. Viallisia 
esteitä ei saa käyttää. 

Mikäli mahdollista, tuomarin tulee varmistua siitä, että suoritusten aikana mahdollisesti liikkuvien esteiden paikat on 
merkitty.  

Rataesittelyn ja rataantutustumisen jälkeen rataa tai enimmäisaikaa ei voi muuttaa (koskee myös ihanneaikaa, jos 
tuomari on sen ilmoittanut). 

Pituushypyn kulmia merkitsevät tolpat sijoitetaan niin, että ne voidaan laittaa täsmälleen samoihin paikkoihin, jos ne 
kaatuvat. 

Numerot sijoitetaan niin, etteivät ne estä koiran tai ohjaajan liikkumista suorituksen aikana. 

Vain U-kirjaimen muotoisella avotunnelilla estenumeron 
voi sijoittaa keskelle, osoittamaan vapaavalintaista 
sisäänmenopäätä - tässä tapauksessa kieltolinjan on oltava 
sama kummallekin avotunnelin päälle.  

Avotunnelit on aina vedettävä täyteen pituuteensa.  

 
 

Ennen rataesittelyä tuomari tarkistaa, että: 

 rata on sellainen kuin pitäisi. 
 rata muistuttaa ratapiirrosta. 
 kaikki esteet ovat tukevasti paikoillaan ja tarvittaessa kiinnitetty maahan. 

Ennen kuin ensimmäinen koira lähtee radalle, tuomari varmistaa että: 

 kaikki ratahenkilöt tietävät tehtävänsä ja ovat paikoillaan. 
 kaikki esteet on pystytetty oikein. 

11. Ihanneaika ja enimmäisaika 
Kansainvälisissä arvokilpailuissa (MM, EO, JEO/JOAWC, CACIAg) ihanneaika määritetään seuraavasti: pienimmän 
virheen tehneistä nopeimman koiran aika +  15 %, pyöristettynä seuraavaan kokonais-sekuntimäärään ylöspäin. 
Maksimiaika määritetään radan pituudesta jakamalla se 2,0 m/s agilityradalla, 2,5 m/s hyppyradalla. 

Voidakseen laskea ihanneajan agilitytuomarin täytyy ensin tietää radan tarkka pituus. 

Radan mittaamiseen suositellaan mittapyörän käyttöä (tarkin menetelmä). 

Tuomarin olisi mitattava koiran ihanteellinen liikerata. Ihannetapauksessa mittaus tehdään esteiden keskikohdista. 
Tuomarin ei tarvitse mitata avotunneleiden pituutta, sillä ne voidaan lisätä lopuksi mittaustulokseen. 

Arvioitaessa ihanneaikaa olisi huomioitava seuraavat tekijät: 

 kilpailun luonne, 
 vaikeusaste, 
 sääolosuhteet, 
 alustan kunto. 
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12. Arvostelu 
Tuomari on vastuussa siitä, mitä hänen kehässään tapahtuu, ja hänen olisi varmistettava, että kaikki sujuu 
mahdollisimman hyvin. 

Ohjaajat voivat tuoda koiransa kehään ilman remmiä ja pantaa, jos koira on ohjaajan hallinnassa. 

Tuomarin tulee liikkua radalla siten, että hän voi arvostella kunkin koiran suorituksen oikein. Aina kannattaa käydä läpi 
arvostelureitti muutaman kerran ennen kilpailun alkua. 

Tuomarin sijainti ei saa häiritä koiraa tai ohjaajaa. Tuomarin on varmistettava, ettei hän leikkaa koiran tai ohjaajan 
edestä heidän tullessaan hänen suuntaansa. 

Tuomarinsihteerin sijainnin tulisi olla sellainen, että hän näkee tuomarin koko ajan. Sihteeriä voidaan kuitenkin pyytää 
liikkumaan tarpeen vaatiessa. Jos tuomari on hetkellisesti sihteerin näkymättömissä esimerkiksi A-esteen takana, 
tuomarin olisi pidettävä kättään ylhäällä tarpeeksi kauan, jotta sihteeri näkee merkin. 

Tuomari ei koskaan saisi siirtää katsettaan pois koirasta, kun se on kehässä, edes hylkäyksen jälkeen. 

Jokainen suoritusyritys on arvosteltava. Suoritusyritykseksi katsotaan se, että koira on sellaisella etäisyydellä 
esteestä, että siitä pystyy esteen suorittamaan esteen suorituspuolelta. Lisäksi suoritusyritykseksi katsotaan se, jos 
koira koskettaa estettä – vaikka koira olisi kieltolinjan takana. 

Poikkeuksena se, jos koira kiellon jälkeen ohjaajan luo palatessaan ylittää tunnelin, kulkee pujottelun lävitse tai 
puomin/A-esteen alitse 
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13. Yksittäisten esteiden arvostelu 

13.1 Aita 

Virhe syntyy, kun koira siirtää rimaa niin, ettei se ole enää alkuperäisessä korkeudessaan (riman ei tarvitse pudota 
maahan asti). 

Esimerkkejä: 

 Koira pudottaa riman 4 = virhe. Ei hylkäys, vaikka siiveke kaatuisi, siitä huolimatta, onko aikaa korjata este 
vaiko ei. 

 Ohjaajaa pudottaa riman 16, kun koira hyppää estettä 6 = hylkäys. 
 Ohjaaja pudottaa riman 16, kun koira hyppää estettä 16 = virhe, jos ei voida olla 100% varmoja että ohjaaja 

oli se, joka riman pudotti 
 Ohjaaja pudottaa riman 16, kun koira hyppää estettä 17 = hylkäys 
 Ohjaaja koskettaa estettä saamatta siitä etua = Ei virhettä 

13.2 Kontaktiesteet 

 Tuomarin olisi keskityttävä kontaktipintaan arvioidakseen, koskiko koira siihen. Tämä menetelmä on parempi 
kuin keskittyä koiraan, jolloin pintaan osunut takatassu saattaa jäädä huomaamatta koiran poistuessa 
esteeltä. 

 Koiran katsotaan poistuneen esteeltä, kun kaikki neljä tassua ovat maassa. 
 Koiralle ei voi antaa virhettä pysähtymisestä, peruuttamisesta, kääntymisestä tai liikkumisesta väärään 

suuntaan niin kauan kuin koira on esteellä. Koiran täytyy tietenkin suorittaa este loppuun asti oikein ja 
oikeassa suunnassa. Alastulokontakti tuomaroidaan kun koira poistuu esteeltä, myös silloin kun koira koskee 
kontaktialueeseen ja sen jälkeen peruuttaa. 

 Koiran saa pysäyttää kontaktipinnalle, myös osittain maahan ja osittain esteelle. 
 Sen jälkeen kun koira on poistunut esteeltä, eli koskenut maahan kaikilla neljällä tassullaan, se hylätään, jos 

se vielä koskettaa estettä tassullaan. 

 

13.3 Pituushyppy 

Merkkitolpat pituuden neljässä kulmassa ovat vain helpottamassa arvostelua. Niiden avulla voidaan nähdä, onko koira 
suorittanut esteen oikein. Tästä johtuen koira tai ohjaaja ei saa virhettä koskiessaan tai kaataessaan yhden näistä 
tolpista, edes silloin, kun tämä aiheuttaa pituuden osan kaatumisen. 
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Esimerkkejä: 

1. Koira hyppää pituusestettä väärään suuntaan mistä kohtaan hyvänsä = Hylkäys 
2. Koira hyppää sivusta esteelle tai esteeltä sivuun, mutta esteen suoritussuunnan mukaisesti = Kielto 
3. Koiran hyppää poikittain pituusesteellä (sivusta sivuun) = Kielto 
4. Koira hyppää esteen yli poikittain ja palaa ohjaajaa kohti esteen yli poikittain = Kielto (ei kahta kieltoa) 
5. Koira hyppää esteen yli poikittain ja palaa ohjaajaa kohti esteen yli poikittain; ohjaaja lähettää koiran 

takaisin, toiseen yritykseen ja koira hyppää esteen yli poikittain ja palaa ohjaajaa kohti esteen yli poikittain 
(sama kuva kuin edellisessä kohdassa) = 2 Kieltoa 

 

 

13.4 Pujottelu 

Jos koira poistuu pujottelussa jatkuvan pujotteluliikkeen linjalta yli oman rungonmittansa = Virhe. Keppien 
sisäänmenossa tulisi huomioida nopeat koirat ja jyrkät sisäänmenokulmat. 

 

Esimerkkejä:  

1. Ylhäällä vasemmalla: jyrkkä sisäänmenokulma vaikuttaa arvosteluun = ei virhettä 
2. Alhaalla: Oikea sisäänmeno, virhe pujottelun kohdalla jota ei korjata oikein ja koira tulee ulos kepeiltä väärin 

päin: ohjaaja korjaa vain väärän ulostulon = hylkäys 
3. Ylhäällä oikealla: koira tulee kepeiltä pois yli oman rungonmittansa = virhe. 
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14 Erilaisten tilanteiden arvostelu 

14.1 Kiellot ja niihin liittyvät merkinnät 

Määritelmiä 

Tuomari voi jakaa alueen kahtia kieltolinjalla (kuvassa ”refusal line”), joka muodostaa suoran linjan esteen 
lähestymispuolelle.  
Puoli, jolta koiran pitäisi lähestyä estettä, on "kieltolinjan edessä" (”before the refusal line”). Toinen puoli on 
"kieltolinjan takana" (”behind the refusal line”). 

Jos koiran lähtöasema on kieltolinjan edessä, se ei saa ylittää kieltolinjaa tai sille tuomitaan kielto. 

Jos koiran lähtöasema on kieltolinjan takana, sen on ylitettävä kieltolinja kerran. 

Koira saa kiellon, jos se ylittää kieltolinjan useammin kuin kerran suorittamatta estettä. 

Koiralle voidaan tuomita kielto vain silloin, kun se on esteen suorituspuolella. 

 

Esimerkkejä: 

A) Koira ohittaa esteen 

B, C) Koira kääntyy pois esteeltä 

D) Koira juoksee esteen edestä. 
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Tuomarin on oltava huolellinen rataa suunnitellessaan, jottei koira joudu liian lähelle kieltolinjaa rataa suorittaessaan. 
Se tekee kiellon arvostelusta vain vaikeampaa. 

Huomioi, että koiralle voidaan tuomita kielto myös silloin, kun se ei ylitä kieltolinjaa (esim. kääntymällä pois esteeltä 
tai juoksemalla sen edestä sitä suorittamatta, katso edellinen kuva).  

Esimerkki:  

Oheisessa esimerkissä ohjaaja jää taakse ja lähettää koiransa suorittamaan 
avotunnelia (este 13). Koira hyppää yli avotunnelin (kielto) ja palaa ohjaajan luo. 
Ohjaaja lähettää koiran uudestaan, samalla lopputuloksella. Koska tämä on koiran 
toinen yritys suorittaa este, seuraa toinen kielto. Koira lähetetään kolmannen 
kerran ja se suorittaa avotunnelin viimein oikein. 

 

 

Esimerkkejä: 

1 ja 2. Koira laskeutuu ennen seuraavan esteen kieltolinjaa = OK 

3. Koira laskeutuu seuraavan esteen (15) kieltolinjan taakse ja ylittää sen vain kerran. 

4. Koira laskeutuu ennen seuraavan esteen kieltolinjaa, eikä ylitä sitä = OK 

5. Koira laskeutuu seuraavan esteen kieltolinjan taakse ja ylittää sen useammin kuin kerran = kielto 

 

Esimerkkejä: 

1. Koira juoksee ohi esteen 1 = kielto. 
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2. Koira juoksee ensimmäiselle esteelle ja takaisin ennen starttia = OK 
3. Koira alittaa esteen = kielto. 

4. Koira alittaa esteen ja tiputtaa siitä riman = esteen rikkominen = hyl. 

5, 6 ja 7. Koira laskeutuu ennen seuraavan esteen kieltolinjaa ja ohittaa sen kertaalleen = kielto. 

8. Koira laskeutuu ennen seuraavan esteen kieltolinjaa ja juoksee esteen edestä suorittamatta sitä = kielto. 

Esimerkkejä: 

1, 2 ja 3. Lyhytlaukkaiset ja hitaat koirat laskeutuvat ennen seuraavan esteen kieltolinjaa ja voivat kääntyä kohti 
seuraavaa estettä. Pitkälaukkaiset ja hyvin nopeat koirat voivat laskeutua ennen seuraavan esteen kieltolinjaa, mutta 
niiden ruuminrakenteesta tai vauhdista johtuen ne eivät voi kääntyä ylittämättä kieltolinjaa = OK (kaikille) 

4. Koira päätyy alueelle, josta se ei voi suorittaa seuraavaa estettä = OK 

 
Esimerkkejä: 

1. Koira laskeutuu seuraavan esteen kieltolinjan taakse ja ylittää linjan useammin kuin kerran = kielto. 

2. Koira laskeutuu seuraavan esteen kieltolinjan taakse ja ylittää linjan kerran = OK 

3. Koira laskeutuu ennen seuraavan esteen kieltolinjaa, ohittaa linjan = kielto. 

4. Koira laskeutuu ennen seuraavan esteen kieltolinjaa, mutta kääntyy väärään suuntaan ja päätyy alueelle, jolta ei 
voi edetä seuraavalle esteelle ylittämättä kieltolinjaa toistamiseen = OK  
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Esimerkkejä: 

1. Koira laskeutuu seuraavan esteen kieltolinjan taakse ja ylittää linjan kerran = OK. 
2. Koira laskeutuu seuraavan esteen kieltolinjan taakse ja ylittää linjan useammin kuin kerran = kielto. 
3. Koira laskeutuu ennen seuraavan esteen kieltolinjaa, ei ohita linjaa = OK vaikka koira pyörisikin ympäri 

kieltolinjan takana. 
4. Koira laskeutuu ennen seuraavan esteen kieltolinjaa, ohittaa linjan = kielto. 

 

 

1. Koira laskeutuu ennen seuraavan esteen (tunneli) kieltolinjaa, ohittaa linjan kerran = Kielto 
2. Koira laskeutuu ennen seuraavan esteen (tunneli) kieltolinjaa, ohittaa linjan kerran, mutta päätyy alueelle, 

jolta ei voi edetä seuraavalle esteelle ylittämättä kieltolinjaa toistamiseen = OK  
3. Koira laskeutuu ennen seuraavan esteen (tunneli) kieltolinjaa, hyppää seuraavan esteen yli kerran, aloittaa 

seuraavan esteen suorituksen = kielto (ei Hyl väärästä radasta) 
4. Koira laskeutuu ennen seuraavan esteen (tunneli) kieltolinjaa, hyppää seuraavan esteen yli kahdesti, aloittaa 

seuraavan esteen suorituksen = kielto (ei kahta kieltoa, koska koira yrittää suorittaa esteen vain kerran, eikä 
Hyl väärästä radasta) 

5. Koira laskeutuu ennen seuraavan esteen (pujottelu) kieltolinjaa, menee seuraavan esteen läpi kahdesti 
(toisen kerran palatessaan ohjaajan luo), aloittaa seuraavan esteen suorituksen = kielto (ei kahta kieltoa, 
koska koira yrittää suorittaa esteen vain kerran, eikä Hyl väärästä radasta) 

 

Esimerkkejä: 
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1 ja 2. Koira laskeutuu ennen seuraavan esteen (tunneli) kieltolinjaa, ohittaa linjan kertaalleen, hyppää yli esteen, joka 
sen tulisi suorittaa = kielto (ei hyl). 

3. Koira menee suoraan tunneliin, palaa takaisin (kielto) ja juoksee tunnelin vierestä ylittäen kieltolinjan toisen kerran 
= kaksi kieltoa 

4. Koira hyppää yli tunnelin (kielto), kääntyy takaisin ja ylittää tunnelin kieltolinjan (toinen kielto) = kaksi kieltoa. 

5. Koira laskeutuu ennen seuraavan esteen (tunneli) kieltolinjaa, ohittaa linjan kahdesti = kielto 

6. ja 7 Koira laskeutuu ennen seuraavan esteen (tunneli) kieltolinjaa, ohittaa linjan kertaalleen, , mutta päätyy 
alueelle, jolta ei voi edetä seuraavalle esteelle ylittämättä kieltolinjaa toistamiseen = OK 

 

 

Esimerkkejä: 

1. Koira laskeutuu ennen seuraavan esteen (A-este) kieltolinjaa, ohittaa linjan kertaalleen, alittaa esteen, joka sen 
tulisi suorittaa = kielto (ei hyl). 

2 ja 3. Koira laskeutuu ennen seuraavan esteen (tunneli) kieltolinjaa, ohittaa linjan kertaalleen, alittaa esteen, jota sen 
ei tulisi suorittaa – mutta tässä tuomarin luomassa tilanteessa se ei voi muutakaan = kielto (ei hyl). 

4. Koira laskeutuu ennen seuraavan esteen (umpitunneli) kieltolinjaa ja alittaa esteen, jota se ei saisi suorittaa (A-este) 
= hyl. 
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Esimerkkejä: 

1. Koira laskeutuu ennen seuraavan esteen (tunneli) kieltolinjaa, ohittaa linjan = kielto. 

2. Koira laskeutuu ennen seuraavan esteen (tunneli) kieltolinjaa, ohittaa linjan kertaalleen pyrkimällä A-esteelle = 
kielto (koira näkee avotunnelin mennessään A-esteelle). 

3. Koira laskeutuu seuraavan esteen (tunneli) kieltolinjan taakse, ohittaa linjan kertaalleen, alittaa esteen, jota sen ei 
tulisi suorittaa (A-este) – mutta tässä tuomarin luomassa tilanteessa se ei voi muutakaan = kielto (ei hyl). 

4. Koira laskeutuu seuraavan esteen (tunneli) kieltolinjan taakse, ei ohita linjaa ja menee väärän esteen (A-este) alta = 
hylkäys.  

 

Esimerkkejä: 

Kielto mennen tai menemättä kohti väärää 
estettä. 

1. Koira laskeutuu ennen seuraavan esteen 
(4) kieltolinjaa ja ohittaa tämän linjan 
kerran = kielto  

2. Koira laskeutuu ennen seuraavan esteen 
(3) kieltolinjaa, ohittaa tämän linjan 
olematta alueella, mistä ei voisi edetä 
oikealle esteelle = OK 

Nämä 2 tapausta ovat selvät, mutta kaikki 
tapaukset tältä väliltä tuomarin tulee 
päättää tilanteen mukaan. 

 
 

Jos koira pysähtyy tai kääntyy ympäri ponnistusalueella, koira saa kiellon. 

Ponnistusalue riippuu koiran koosta. Lyhytlaukkaiset koirat vaativat automaattisesti vähemmän ponnistustilaa kuin 
pidempilaukkaiset koirat. Päätöksen tekee tuomari siinä ja silloin. Päätöksen teossa voidaan käyttää kahta ohjetta.  

1. Jos koira on koiran mitan etäisyydellä esteestä eikä suorita sitä, kyseessä on kielto. 

2. Kun koira kääntyy ja tuomari ajattelee "miksei se hypännyt", kyseessä on kielto. 
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Esimerkkejä: 

1. Koira kääntyy alueella, mistä se ei voi ponnistaa hypylle 2 = OK. 

2. Koira kääntyy alueella, missä sen tulisi ponnistaa hyppyyn = kielto. 

3. Koira kääntyy alueella mistä se ei voi ponnistaa hypylle 2 = OK. 

4. Koira kääntyy alueella, missä sen tulisi mennä avotunneliin = kielto. 

 

 

 
Esimerkkejä: 

1. koira kääntyy alueella, missä sen tulisi mennä pujotteluun = kielto. 
2. koira aloittaa pujottelun väärästä päästä (mutta ei pujottele väärään suuntaan) = kielto (jonka jälkeen koira 

menee oikeaan päähän estettä) 
3. Koira suorittaa estettä väärään suuntaan (yli kaksi keppiväliä) = hylkäys. 
4. Koira ohittaa (vähintään) yhden keppivälin = kielto 
5. ja 6.   Koira ohittaa (vähintään) yhden keppivälin ja jatkaa suorittamalla estettä väärään suuntaan = kielto + 

hylkäys 
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14.2 Kontaktit, kiellot ja virheet 

Kontaktiesteiden jakaminen alueisiin kieltolinjan edessä ja takana ei oikein onnistu, sillä tilanne on hieman erilainen. 
Jopa ohitettuaan kieltolinjan koira voi silti nousta esteelle ja jos se koskettaa ylösmenokontaktia, sen ei tulisi saada 
virhettä. 

 

1. Koskee ylösmenossa kontaktipintaan, lähtee A-esteeltä ennen puoliväliä = kielto. 
2. Ohittaa kieltolinjan, jatkaa (nousee) A-esteelle mutta ei koske kontaktipintaan = virhe. 
3. Koskee ylösmenossa kontaktipintaan, lähtee puomilta nousevalla tai tasaisella osuudella = kielto. 
4. Ohittaa kieltolinjan, nousee puomille, muttei koske kontaktipintaan = virhe. 
5. Ohittaa puomin osittain, jatkaa osuen puomin laskevalle osuudelle liikesuuntansa mukaisesti = kielto 
6. Ohittaa puomin, jonka jälkeen aloittaa puomin suorittamisen väärään suuntaan = hylkäys 
7. Koskee ylösmenossa kontaktipintaan, lähtee puomilta joko ylösmenevältä tai tasaiselta osuudelta, 

koskettaa liikesuuntansa mukaisesti puomin laskevaa osuutta = kielto. Ja jos koira jatkaa seuraavalle 
esteelle korjaamatta kieltoa (aloittaen puomin alusta) = hylkäys 

  

 

Koira ei koske kontaktipintaan poistuessaan esteeltä = virhe, vaikka koira koski kontaktiin ennen paluutaan taaemmas 
esteellä. 
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Koira laskeutuu A-estettä, koskee alastulopintaa 
neljällä jalalla, mutta hyppää alas (maahan asti) 
koskematta kontaktipintaan ja laskeutuu siten, että 
sen etujalat ovat maassa ja takajalat putoavat 
takaisin kontaktipinnalle (koskematta ensin 
maahan) = OK. 

 

Koira hyppää A-esteen laen yli ja laskeutuu, 
koskematta alastulokontaktiin millään jalalla, 
suoraan maahan kahdella etujalallaan (vaikka sen 
takajalat putoaisivatkin takaisin kontaktille) = 
hylkäys. 

 

 

 

 

Esimerkkejä' 

1. Koira ohittaa keinun ylösmenokontaktin, hyppää keinulle 
(virhe) ja poistuu toiselta puolelta keinua (kielto), juoksee 
ylösmenon ympäri, ei osu ylösmenokontaktille (virhe) suorittaen 
keinun loppuun oikein. = virhe + kielto + virhe 

2. Koira ohittaa keinun ylösmenokontaktin, hyppää keinun yli 
(kielto), juoksee ylösmenon ympäri, ei osu ylösmenokontaktille 
(virhe) suorittaen keinun loppuun oikein. = kielto + virhe 

 
 

Esimerkkejä: 

1. Koira laskeutuu seuraavan esteen (tunneli) kieltolinjan taakse ja ohittaa linjan kahdesti = kielto (kielto 
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avotunnelillta, ei väärää rataa puomin alittamisesta). 

2. Koira laskeutuu seuraavan esteen (tunneli) kieltolinjan taakse ja menee väärän esteen alitse = hylkäys  
(ei kieltoa avotunnelilta). 

14.3 Lentokeinun arvostelu 

Lentokeinun arvostelu ei aina ole helppoa. 

Keinulta poistumisen määritelmä: jalat ilmassa, ei minkäänlaista tassukosketusta esteelle. 

 

Vasen: Keinu juuri ennen sen kosketusta maahan: koira painaa keinun maahan, ollen kuitenkin yhä takatassuilla 
kosketuksissa keinuun kun keinu koskettaa maata = OK 

Oikea: Tämä tilanne on paljon vaikeampi tuomarille. Koira on painamassa keinua samalla, mutta et voi olla varma, 
josko keinu varmasti koskee maata ennen kuin koiran takatassut irtoavat keinusta. Arvostele tilanne koiran eduksi 
epäselvissä tapauksissa. 

 

Vasen:  koira aloittaa esteeltä poistumisen liian aikaisin, mutta laskeutuu kaksi jalkaa esteellä = OK 

Oikea: koira aloittaa esteeltä poistumisen liian aikaisin ja laskeutuu maahan = virhe 
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14.4 Avustava tuomari puomin ylösmenolla. 

Mikäli avustavaa tuomaria käytetään radalla arvostelemassa, ei hän saa arvostella muuta kuin puomin 
ylösmenokontaktin ja tarvittaessa puomin ylösmenon välittömässä läheisyydessä olevan alueen koiran lähestyessä 
suoritusvuorossa olevaa puomia. 

 

Molempien tuomareiden olla selvillä, mitä kuuluu heidän arvosteltavakseen: 

1. Alue, josta avustava tuomari on vastuussa on ylösmenokontaktin arvostelu, koiraan tai esteeseen koskeminen ja 
kiellot – tämä kunnes koira on puomin tasaiselle osuudella 4:llä tassulla. 

2. Tässä tapauksessa avustava tuomari arvostelee myös poistumisen esteeltä 6 (tunneli – mukaan lukien hylkäys, jos 
koira menee tunneliin esteen nro 4, puomin sijaan) 

3. Jos tunneli on sijoitettu U:n muotoon kuten esimerkissä 3, niin avustava tuomari arvostelee myös tunnelin 
sisäänmenon sekä edellisessä esimerkissä mainitut asiat. 
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15. Muut ohjeet 

15.1 Hylkäykset 

Kehästä poistumisen kuvaus: 

● Koira havaitsee kehän ulkopuolella jotakin, joka selvästi houkuttelee sitä enemmän kuin kehän sisällä 
pysyminen 

● Ohjaaja yrittää kutsua koiraansa useampaan otteeseen, mutta turhaan. 

15.2 Kiellot 

Jos koiralle annetaan kielto radalle pysähtymisestä (ei esteelle), sille ei voi antaa toista kieltoa ennen kuin se on 
liikkunut vähintään askeleen verran. 

15.3 Lähtö 

Jos koira kieltäytyy suorittamasta ensimmäistä estettä, ohjaajan tulisi korjata kielto sujuvasti.  

Jos ohjaaja vie koiran uudelleen lähtöön tai pysäyttää sen liikkeen aloittaakseen alusta = hylkäys. 

15.4 Uusinta 

Kun on suoritettava uusinta, seuraaviin seikkoihin tulisi kiinnittää huomiota: 

● Ennen koiran pysäytystä tulleet virheet otetaan huomioon. 

● Arvostelu uusintaradalla alkaa pisteestä, jossa koira on pysäytetty. 

● Rata olisi suoritettava oikeassa järjestyksessä ja kilpailijan tulisi tehdä parhaansa. 

● Tuomari voi antaa virheen, jos hänestä tuntuu, ettei ohjaajan suoritus ole reilun hengen mukainen. 

Englanninkielinen versio on alkuperäinen. 
 
Nämä ohjeet on hyväksytty FCI:n hallituksen kokouksessa 3.-4.9. 2020. Ne ovat voimassa 1.4.2021 alkaen. 
 


